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Magnus Rosenborg 

Till Nilsson, Jaen - Xylem, Rune Fransén, 'Karl-Gustaf Eklund', Petersson, Ulf, 'Åke Petersson' 

 

Från: Magnus Rosenborg (Magnus.Rosenborg@unilabs.com) 

Skickat: den 16 juli 2012 13:22:37 
 

Till: Nilsson, Jaen - Xylem (Jaen.Nilsson@Xyleminc.com); Rune Fransén (rune.fransen@telia.com); 
'Karl-Gustaf Eklund' (kage.eklund.kvistofta@hotmail.com); Petersson, Ulf 

(ulf.petersson@electra.se); 'Åke Petersson' (ake.laila@telia.com) 
 

Mkt bra formulerat Jean. Om man gör en syntes av detta ditt senaste mail, samt det tidigare om 

fuktmätning, så gör jag följande reflektion: 

För Assars' effektivitet, tror jag att, vi även framgent kommer se högar av vass i oländig/ömtålig 
strandkant. Jag tror på en kombination av "Kalix'" bandvagnsteknik på sköra strandängar, till 

container från Torsås, som T Containerservice hämtar i samband med att de hämtar även det, som 
ligger invid körbar väg. 

Detta lossas seadn på plats, där högarna strängläggs, för bättre torkning. Att få upp strängarna från 
marken skulle helt säkert förbättra torkningen. Till detta kommer behövas mkt stolpar och lastpallar, 

eller nät, kanske fårnät? 

Jag har anlitat Verest i Torsås för flisning av ved. De är beredda att göra ett försök med vass. 
mvh 

mr 

 
Från: Nilsson, Jaen - Xylem [Jaen.Nilsson@Xyleminc.com] 

Skickat: den 6 juli 2012 14:32 
Till: Rune Fransén; Magnus Rosenborg; 'Karl-Gustaf Eklund'; Petersson, Ulf; 'Åke Petersson' 

Ämne: Alternativ vasstransport 

Hej 
Tog några bilder på ett alternativt transportsätt för vassförflyttning. 
Alla uppsamlingsplatser ligger inte intill en bilväg men tänker man till lite så kan det bli fler,,, 
HälsningJaen Nilsson | Tel 070 66 11 384 
CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail, including any attachments and/or linked documents, is 
intended for the sole use of the intended addressee and may contain information that is privileged, 

confidential, proprietary, or otherwise protected by law. Any unauthorized review, dissemination, 
distribution, or copying is prohibited. If you have received this communication in error, please contact 

the original sender immediately by reply email and destroy all copies of the original message and any 

attachments. Please note that any views or opinions presented in this e-mail are solely those of the 
author and do not necessarily represent those of Xylem Inc. 
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